
Pasowanie na czytelnika z Molem Książkowym 
 
 
Występują: 
 

Król Mól 
Molik I 
Molik II 
Molik III 
 
Moliki  wybiegają zza regału. Ubrane są w zielone koszulki i czarne getry, na głowach mają zielone 
peruki afro, na nosach czarne okulary w stylu Harry Potter.  
 
Razem: 
 
My jesteśmy mole książkowe, mole książkowe, mole książkowe, 
zgrabne, ładne, mądre i zdrowe, mądre i zdrowe — hej! 
 
Molik I 
 
Mól  to takie niewiniątko. 
Takie tycie ot – stworzątko. 
Siedzi cicho w biblioteczce, 
kartkę zjada po karteczce. 
 
Molik II 
 
Dziś nas możesz spotkać wszędzie: 
W domu, w szkole i w urzędzie,  
w ciemnej szafie gdzieś na strychu 
pracujemy sobie cicho... 
i bez przerwy coś żujemy, 
podjadamy i gryziemy  
- żeby dobrze poznać treść, 
 trzeba całą książkę zjeść! 
 
Molik III 
 
Lecz i tak jesteśmy smutni, 
 bo nikt nie chce nas zatrudnić... 
W bibliotece lub w księgarni 
nikt nas nigdy nie przygarnie. 
Choć mol silny, zręczny, dobry, 
 pracowitszy niż trzy bobry, 
wie, że aby poznać treść, 
trzeba najpierw książkę zjeść! 
 
Molik I (wskazuje na wychodzącego zza regału czwartego mola, większego od pozostałych (starsze 
dziecko, podobnie ubrane, na głowie ma kolorową perukę afro i koronę) : 
 
A oto Król Mól 
 



Król Mól (wita się z dziećmi) : 
 
O, dzieci! Jakie grzeczne! Bo na przerwach różnie to bywa. Wiecie już kim jestem, prawda? Ale 
jeszcze mnie  dobrze nie znacie, więc opowiem wam trochę o sobie: 
 
W bibliotece,  
w mym przytulnym mieszkaniu 
– wypoczęty, tuż po śniadaniu – 
na lekturę mam wielką ochotę, 
więc najczęściej odkładam robotę. 
 
Lubię książki przygodowe,  
historyczne i naukowe, 
a najbardziej przyrodnicze  
albo takie, w których życie  
opisane jest prawdziwe, 
a postacie są jak żywe. 
 
Po obiedzie przy deserze  
znów mnie chęć czytania bierze 
Znów odkładam więc robotę 
– Co mam zrobić, zrobię potem - 
I do książek się wymykam: 
 
Czytam… czytam… czytam… czytam… 
 
A tu wieczór już za pasem.  
Ktoś otwiera drzwi z hałasem. 
Książka z ręki mi wypada. 
Któż się tu po nocy skrada?  
Kto zakłóca spokój błogi? 
Lepiej wezmę za pas nogi. 
 
Na półeczkę daję nura, 
 teraz w lewo. O… jest dziura, 
z niej już prosta wiedzie droga 
do mojego pokoiku,  
w którym… książek mam bez liku. 
Cichuteńko drzwi zamykam.  
 
I znów: czytam… czytam… czytam… 
 
To mój portret jest – kolego – 
Portret… MOLA KSIĄŻKOWEGO. 
 
Mole razem: 
 
My jesteśmy mole książkowe, mole książkowe, mole książkowe, 
zgrabne, ładne, mądre i zdrowe, mądre i zdrowe — hej! 
 
 
 



Król Mól: 
 
Jak widzicie bardzo lubimy książki, ale wcale ich nie zjadamy, tylko czytamy. A przy okazji też trochę 
pracujemy. Sprawdzamy, czy dzieci dobrze się z książkami obchodzą? Czy nie wyrywają im kartek, nie 
brudzą? Czy czasami po książkach nie rysują? Lepiej tego nie róbcie, bo wtedy bardzo się złościmy i 
robimy różne psikusy…  
 
Dzisiaj przyszliście do biblioteki w bardzo ważnej sprawie. Słyszałem, że zostaniecie dziś przyjęci do 
grona jej czytelników. To znaczy, że od dziś będziecie mogli już samodzielnie wypożyczać książki. Ale 
najpierw musimy sprawdzić, czy posiadacie już jakieś czytelnicze umiejętności i czy jesteście już 
trochę „osłuchani” z książkami. 
Proponuję mały test z bajek i baśni: 
 

1. Na podwórku je tępiono, kto powie dlaczego? Gdy podrosło, łabędzie przyjęły je jak swego. 
Brzydkie kaczątko 

2. Z płatka róży kołderka, a kołyska z orzecha. Taka mała drobinka, tyle przygód ją czeka. 
Calineczka 

3. Jaka to postać z wielu bajek, na miotle w podróż się udaje? 
Czarownica 

4. Bajkowe panienki, nie lubią sukienki. Wszystkie wolą rybi ogon i dlatego pływać mogą. 
Syrenki 

5. Jakie to zwierzę z bajek Ma takie zwyczaje: Gdy chce połknąć wnuczkę To babcię udaje? 
Wilk 

6. Chociaż kłopoty z wilkiem miała, wyszła z opresji zdrowa i cała. 
Czerwony Kapturek 

7. Łatwo mnie poznacie, gdy wspomnicie bajkę. Chodziłem tam w butach I paliłem fajkę. 
Kot w butach 

8. Kto mieszkał w jamie tuż nad Wisłą I zionął ogniem jak ognisko? 
Smok Wawelski 

9. Dwa łasuchy, tym się szczycą, że wygrały z czarownicą. 
Jaś i Małgosia 

10. Bardzo znany miś. Jego przyjaciel to Krzyś. Czerwony kubraczek, Wesoła mina. Od zjedzenia 
miodu każdy dzień zaczyna. 
Kubuś Puchatek 

11. Kto listy pisać chciał drobnym maczkiem i po to kupił raz maczku paczkę? 
Kaczka Dziwaczka  

12. Co musi wróżka trzymać w paluszkach, by bez zmęczenia spełniać marzenia? 
Różdżka  

13. Jakie to maluchy zawsze są brodate i ciężko pracują zimą oraz latem? 
Krasnoludki 

14. Chłopiec z bajki znany, z drewna wystrugany. Kiedy kłamał w głos strasznie rósł mu nos. 
Pinokio 

15. Każda królewna, a tym bardziej ona, uważać winna na wrzeciona. 
Śpiąca królewna 

16. Najsłynniejsza pszczółka, Gucia przyjaciółka. 
Pszczółka Maja 

17. Świątek, piątek czy niedziela, strzec się muszą Gargamela. 
Smerfy 

18. W baśni Andersena zmarznięta i bosa chodzi ulicami, bo to jest Dziewczynka z… 
Dziewczynka z zapałkami 

19. Mała i złota w morzu pływała, żony rybaka życzenia spełniała. 
Złota  rybka 



20. Wytrwale zmierza do Pacanowa, marząc o kozich, pięknych podkowach. 
Koziołek Matołek 

21. O dwunastej w nocy zaczynają pracę. Słyną z nich zamki, wiekowe i stare pałace. 
Duchy 

22. Chociaż na wielu poduszkach spała, to i tak wstała cała obolała.  
Księżniczka na ziarnku grochu 

23. Jestem sobie mały miś, znam się z dziećmi nie od dziś. Z dobranocki tę postać wszystkie dzieci 
znają. 
Miś Uszatek 

24. Jaka to dziewczynka ma roboty wiele, a na pięknym balu gubi pantofelek? 
Kopciuszek 

25.  Jaka postać mała, jak drobna część ciała, bardzo duże kroki bez trudu stawiała? 
Tomcio Paluch 

26. Rzadko komu tyle przygód niezwykłych się zdarza, więc na pewno znacie imię sławnego 
żeglarza. 
Sindbad   

 
W nagrodę za prawidłowe odpowiedzi dzieci otrzymują zakładki do książek. Za chwilę wspólnie z 
nauczycielem wyjaśnią do czego będą im one służyć. … 
 
Mól Książkowy 
 
Widzę, że test ze znajomości bajek i baśni zdaliście celująco. Teraz pora sprawdzić, czy wiecie jak 
należy obchodzić się z książką. Wskazówką i podpowiedzią niech będzie wierszyk. Posłuchajcie: 
 
Molik I 
 
My, proszę dzieci, nie lubimy siedzieć w szufladzie w czasie zimy 
ani za piecem sterczeć w lecie, jak jakie śmiecie czy rupiecie! 
Ze strachu bledną nasze twarze, gdy ktoś kredkami po nas maże. 
A przecież, drodzy Przyjaciele do szczęścia trzeba nam niewiele. 
Jakaś półeczka czy szuflada świetnie się dla nas właśnie nada. 
Kącik bezpieczny, czysty, suchy, by nie zniszczyły nas maluchy. 
M. Terlikowska ,,List do dzieci” 
 
Molik II 
 
Nie zginaj mych rogów, używaj zakładki,  
na półce mnie stawiaj, dbaj o me okładki. 
Kiedy moje kartki wyrwiesz i wyrzucisz,  
wiedz, że wtedy nigdy do nich nie powrócisz. 
 
Molik III 
 
Gdy się ze starości zacznę rozlatywać,  
spróbuj mnie naprawić, posklejać, pozszywać. 
Nie czytaj gdy jadasz, nie brudź mnie rękami,  
to ci będę służyć całymi latami. 
 
Pogadanka na temat poszanowania książek. Dzieci odgadują bez trudu nadawcę wiersza i interpretują 
prośby książki . Omawiają rolę zakładki.  
 



Mól książkowy zaprasza dzieci do złożenia przysięgi czytelnika: 
 
Świetnie zdaliście egzamin na czytelnika. Pora więc złożyć przysięgę. 
 

Wszystkie dzieci wstają. Jedno z nich kładzie rękę na dużej książce trzymanej przez Molika. Wszyscy 
podnoszą dwa paluszki prawej ręki do góry i powtarzają za Molem Książkowym słowa przysięgi: 
 

P R Z Y R Z E K A M Y 
książki szanować 

nie wyrywać im kartek, nie brudzić. 
W bibliotece nas czeka przygoda, 
Tutaj nikt  nie będzie się nudził. 

Chcemy z książką wędrować daleko 
w piękny świat bajkowo – baśniowy. 

 

PRZYRZEKAMY 
mieć dla książki szacunek, 

dla jej treści - otwarte mieć głowy. 
 

Nauczyciel wyjaśnia krótko zasady wypożyczania książek i przechodzi do wypożyczeń.  Jeszcze przez 
chwilę dzieci oglądają wypożyczone pozycje. 
 
Zakończenie  
 
Piosenka  Pokochaj książkę  (na melodię Pokochaj pluszowego misia”) 
 
Raz mały Krzyś – nieśmiały Krzyś do szkoły bał – się rankiem iść 
Lektury treść – nie bardzo znał, gdyż nigdy nic nie czytał sam 
 

Choć Pani tak – mówiła mu: czytaj i ucz – się Krzysiu ucz! 
On książek wciąż – nie lubił i zamykał tym – do wiedzy drzwi. 
 
Lepsza od zabawy, hałasu i wrzawy 
Ciekawić może bardziej niż najwspanialszy film 
W fantazji świat wprowadzi, gdy trzeba doradzi 
Wystarczy  ją otworzyć – zrozumiesz to i Ty! 
 
Ref.      Pokochaj książkę jeszcze dzisiaj, bo przyjacielem Twoim jest 

Dorotka, Adaś i Justysia czytają co dzień, co dzień i wiedzą, że 
W książce odnaleźć możesz wszystko: przygodę, bajkę, dobry wiersz 
Książkowych skarbów bądź odkrywcą, 
A wkrótce mądrym staniesz się. 

 
Odważny Krzyś, wesoły Krzyś – do biblioteki przyszedł dziś 
Powiedział tak:  ja czytać chcę! To ważne jest – już teraz wiem! 
 
Ref.      Pokochaj książkę jeszcze dzisiaj, bo przyjacielem Twoim jest 

Dorotka, Adaś i Justysia czytają co dzień co dzień i wiedzą, że 
W książce odnaleźć możesz wszystko: przygodę, bajkę, dobry wiersz 
Książkowych skarbów bądź odkrywcą, 
A wkrótce mądrym staniesz się. 

 


